BEHANDLING AV PERSONER MED MISSBRUK,
KRIMINALITET OCH PERSONLIGHETSSTÖRNING.
Personer som är föremål för insatser inom kriminalvård, missbruksvård eller annan vård och
behandling har ofta en mycket komplex psykosocial problematik. Missbruk och psykisk
ohälsa och en uppväxt präglad av övergivenhet och försummelse är vanliga. Vanlig är också
känslan och skam och misslyckande. Personernas livssituation är därmed ofta svår att komma
till rätta med och bryta. Det finns dock behandlingsmetoder som visat sig framgångsrika när
det gäller att lindra och åtgärda denna psykosociala problematik. Mot denna bakgrund och
mot bakgrund av det stora behovet av konstruktiva vård- och behandlingsmetoder anordnar
RFMA en konferens tisdagen den 22 maj år 2018 i ABF huset i Stockholm.

Tid: Tisdagen den 22 Maj år 2018 kl. 09:00 – 15:30
Morgonkaffe finns mellan kl. 08:30 och 09:00.

Plats: ABF huset i Stockholm, Sveavägen 41.
Lokal: Z salen
Anmälan till konferensen med namn, fakturaadress och arbetsställe görs senast den 17 maj
2016 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 750 kr per person och i den ingår för- och eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras.
Frågor om konferens kan göras till Tore Karlsson på mobiltfn: 070 – 556 18 60 eller via
e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Det är ont om parkeringsplatser runt om ABF huset så T bana rekommenderas. Närmaste
station är Rådmansgatan. Närmaste parkeringshus ligger nära Hötorget och Sergels torg.

Välkomna!
Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol- och Narkotikamissbruk (RFMA)

Konferensprogram
Tisdagen den 22 maj år 2018, ABF huset, Sveavägen 41, Z salen
Kl. 08:30 – 09:00

KAFFE

Kl. 09:00 – 09:10

INLEDNING
Stefan Borg, ordförande i RFMA, tidigare verksamhetschef,
Beroendecentrum Stockholm

Kl. 09:10 – 10:05

Borderlinestörning och adhd- hur skiljer sig dessa störningar åt och hur överlappar de
varandra?
- hur påverkas personer med dessa störningar av det
sammanhang de befinner sig
- hur låter sig starka och näst intill okontrollerbara känslor
regleras och styras.
Predrag Petrovic, docent i neurologi, psykiatriker, Karolinska
institutet, Stockholm

Kl. 10:05 – 10:25

KAFFE

Kl. 10:25 - 10:55

Effekter av behandling vid risk för återfall i brottslighet redovisning av en studie gjord vid Karolinska institutet.
Natalie Durbeij, med.dr. Centrum för psykiatriforskning,
Karolinska institutet, Stockholm.

Kl. 11:00 - 11:55

Klienter för vilka schematerapi kan vara en väg – diagnoser,
beteenden, livsvillkor, samsjuklighet och missbruk.
Carl Gyllenhammar, leg. läkare, leg. psykoterapeut

Kl. 11:55 - 13:00

LUNCH

Kl. 13:00 - 13:40

DBT behandling (Dialektisk beteendeterapi) av missbruk,
adhd och borderlinestörning.
Åsa Nilsonne, professor, Karolinska institutet, Stockholm

Kl. 13:45 – 14:25

SELF COMPASSION (självmedkänsla) – forskningsläge och
kliniska erfarenheter av en metod för att bemästra misslyckanden och motgångar.
Katja Lindert Bergsten, fil.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Kl. 14:25 – 14:45

KAFFE

Kl. 14:45 – 15:25

ACT behandling (Acceptance and Commitment Therapy) av
psykisk ohälsa och missbruk.
Fredrik Livheim, leg. psykolog, Karolinska institutet,
Stockholm

Kl. 15:25 – 15:30

Avslutning

